
صكهجمي!أألحيودبيع!ال!في!طالثؤمسهاقي

ا!نل!اصدقاءصائر

لموور!مهابجوائزهابيانالبظنفيالكناباص!قاءجمعيةاصدرت

:7391عثرظلث

ل!بناني!ةليرةآلافخمسةوق!يمتهاالجمهوريةردييجائزة-

اللفةفيوصدرتبالجودةتميزتلبنانيم!لفاثار4جمووعةمنح

المكف"تبكللمالمتض!صدانحراسمديوسفالاستاذزالالالربية

اللى.لتوثيق

وتمفحلبنانمةذرةآلاقثلاثةوقيمتهاالعالمفيلبنانجايرة-

دبرفي.مايكلالدكتورظلهإ،الاجنبيةباللغةلبنانيمؤلفاثارنموعة

!!يرةالفجائزةكلقيمةجوائزاربعوهيالجمعيةجوالز-

التالية:الاربعةالمكنبنالصم!ناذية

الخاليوسفللشاعرالكاملةالاعمال

السمانغادةللقصاصةالقديمةا!اههءرحيل

افناوواد8عولدسسانسنإءل

عيد.الوارللدنمنورالادارةعاىالعدليالقصاءرفابة

.الجائزةقبولعناعتالرال!خاليوسفانويذكر

اباظةعزيوموجانحول

المهرجانتفام!لالادب!يةصفحلإهافياللبنانيةالصحفب!ضنهثرت

ابراظةعزصرللمثعاعوتابيناالماصبمااث!رفيالقاهرةفياقيمالذي

"النهار"نشرتوؤد.عقلسو!.افعرلت!انمنفيهواثشك

تهمسير"اىاوثحثوءالقاهرةفيعقلسعيدموق!فعنتفاصل

.المصريينالمسهؤو)4يئبعفيامامللعروبةومهاجمته"لمصريينا

((791ايار01عدد)،1المحرر"جريدةفيحمادهانوروكتب

فيه:قالالموضوعحولتعليقا

فيتقريباثالرمتدصرىالذياباظةعزيزتابينمهرجانادى))

تعلصاتمدارالانخنىزالتماوادبمةفكر!ةوضيحةالىالقاهرة

المهـرجانهذافياصمعاذ،العربريةالثقااليةالاوسططاكأرفيساخرة

تطوربفهلالز،ن-خطاهمالذيخهالوربياالاب"خصيانة)ءنم!وعة

وثعريافكرياوتابى:ارثاءكانتقصائدواقوا،وادابهالعربيالانه8ن

الادبىتخلفهفيالمنجافساموكتيمننوعامثلواكما...لاصحابها

تقدملكلاهداءاهوواحدهدفيج!هارراالاز!اليالغيبيوفكره

الوبي.العالم!وتطور

مصرهـنعقللسعيدمحافرةفهيالكببرىنالمهربفضيحةاما

ا4خحرك!ثوطىالهروبةعنوالارتدادليهااالمودةوضرورةالفرعونية

ب!نهمومن"مرفيالرسههيينا!ثقافينالمسؤولينكبارامامذلكوكان

اخباروكافت،احدعليهيرداندون،السمباعييوسفالثقاف!ةوزير

...كلمتهيع!نرملا

التالية:الكلمةجاءتنا

نباؤ!ئانما،م!وسهسةايةاوشخصايمنلاناللا،القارىءعلي،للثقافةالشمالياتنمجلسمع،قضيتيا!ح

...والسلفاتالشخصيةيالميول..81صالحعلىيس!يطرانيجبءجتمعاتنافيالانسانواحترام،تك!رانيجبلح!قةا

لافضلمالببةجوائزخهسيمنعالمجلسانالقرارهذاومختصر..المذكورللمجلسالاداريةالهيئهبقرارالمشزمتاننيالواؤع

خسلالثرالهتيا.!بت.صفحةثلاثينعناللراسهتقللاانعلى...وغيرهمغصوبويوسفخوريربفعننقديةادراساتاربع

ؤجاءنظ.(7391ثباط)النهارجريدك!فيالواردةطللشرووق!متهاوفقا،(صفحة106"ال!ناق!خوريرئيفء)(7391)الصيف

الضا!-لىرئيف"،(1،ريخوالهخوريرفيف"حولفصولاكتبتثم...وفكرهوانتاجهواتزامهحياتهفيهاتناولت،شاملةثراسة

فيخوشيرئيفاثر"اظهـرتثم"المرببمالنالمؤذد"،"السرلياسياق!اناا"،"والمراةرليف"،،1الاجتم!!يال!نافد"،،(الادبي

"فتوفدلبم!"كلرات"ومراتباسيلاجوزفالاستاذرئيسهبشخص،المجلساجعاراانحقيمنوكان...((ال!حدلضالجيل

الدلىاورقىلهذهخصصتهالذيالوقتعنافننشاناًيضاحق!اومن.7391ا)!ثانبمتشرينوهياالجوائزلتسليمم!لاوهااينىارفرة

آراءباستمرارالمقىكأت؟اتصالالينتيجةكانتماذا...وق!يمصف3وتأخذثفكءالجلاعيةمهماتيكانتبشماالاتعاب،وعن

الحدسصوتوكان،"المقبللشهرا"،وتارة"الهـنتائجا،قبلالاسبوع":لييقواونكانوافتارة،بالواؤعترتبطلا،مذبذبة

الغمارمنكثصلفغطاء!تتشقىووجدتها،"غصوبيوسف"ل!عنواختهياهملت،فرالماهراسهااناالىيتبهضداخليفي

اذاالجوائزحجبعنالجصايعلنلملماذا..القضيةبهةهتتطق،المجسىقبلمن،بكل!ةاسمعلمالانوختى...امهـجلسهمفي

مجلسوهـلمهفيواقف،بحقياطال!انعاديكانساناستطيعوكيف؟ا!ؤولمنأشيئايبلغنالملماذا؟حجبهاقررؤدكان

يحترمها؟ولاكلمتهيقولثقافي

ناراجبيا،بموضوعيةالتحكلةهذهاطرحالمتنابنوانة،خوريرئيفالىالريحهان!همن:الراحلإنالمجد!رجالاتاؤكرانني

الىالنعقاقكلابالضميرالعودةذلكوراءمناتوخى!ما...وا،بداعوالمعوفيةالخلتىوفي،المحقمعرقة!قهـمتهالىالمهجلسيعود

...الشخصي!ةالازسعانيةوصوالانقسامالضوف!تخطيوالىسدلالمهلوح

ر-هولةيمكنكانكيفشخعباليلمس-ساهاانيريد(نمو-ودةودراستي،قضيتيالثقافيةالمجالسجميعتتفهمانآمل

((791ايارأفلافلوا4رب!ةاعلصخرةالقمحلينتولن؟الجائزةتنالان

لأ4



دةعقلسميدامثالهاعلىعودناالت!ماالتقليعةاو"لصرعةا"هده

حينها.فيانشمرت

ايديهمفامتدتبذلكيكتفوالم"الخصيان"هولاءانيبدولكن

كانتافنيالهلال"جلةومئهايخصونهاالمصريةاصحفواالمجلاتالى

وابلغ،الوطهـنبنوالثقامةالفكرلتوالدخصبارحه"السابقفي

إجكية،اهذهالهيهسيرالذيالانحدارءي،فولناصحةعلىدليل

بثؤكبمسببرقهـم"ا)خصيان"يكهلوؤيهالش!برهدالصادراعددها

عنهتحدور،الذياضأبينامهرجانعنملفالعددففي.المتخلفالفكر

لصمقصائدءنومقاطعفببهالقيتالتيإئدالقصبعضعلىويشضتهل

كامإة!نشرهاعلىيجر،وا

!ودتصا!حعمكامهماحببالاشخاعىذمؤآانلنا،تسنىوقد

الدين"!ص،الرفاعيالمن!معجدمنلؤالربقدرةارو:اعبمويوسف

-التهاميمهـحمد،-ودتصالح،الصءيرفيكاملحىن،صابر

عقل"وسيدلرفاعي1طلعتالسبيدة،الوكلالموضجمما

دضحملةالشحبريررئيم!-ودتاحصايشنالعددافتتاحيةوؤى

بخببراتنعمتالتيولجماعتهلهيترصمدونالذينالوط!نيةالثقافيةانصار

عليها.رننهجموراحتاليومعنهاارتدتثميهـةالمصرالثورة

نعكتا؟تعدةههـناكالطدفيالمهـرجانمافالىوبىلاضاؤة

الج!ن،القرانيصورهكمااثءطانا:ع!نا؟ينهاه!و،هـهالنسبيطان

طاناثبا.لشيطانواليهودا.لقديمالهرجم!ااالادبؤب،!نوالشىه

ودي-انةالبابليينديانةؤءالشيطهـان،وكونهوثبوسبوذاعقائدفي

امربياالابكيالش!يطى،الاؤريق*ينع!داثجماى،؟-بئورالاش

حرباهـينببهاا)سي(حة،الانجليزيالمسرجفيالثطان،الحديث

.يطانالثععلى

ثءكلتنا5هووءه،ءضهجودتص،لحرأيفيإلشيطانانزهـىوهكذا

!تقومضةىل!ب،اغواءا؟"منالتخلص:،وعلهاره،نناوى:ب،دبةالاس

قائمة.لنا

ظايعك!ىمصرؤيا-رىصحمفوؤكبماالمجلة!تهؤبي!نبمااى

مر!نرا!ركا،(تانبر*-!،هنلكالمترديالثقافيالوضعحقيقة

امريبة،ااثقافبةاالحبياةجوانباكثمريضكماءاخقا!باواالفكريللاشعاع

فيا!ثقافيالحقلكيالعاطبنالوطونينكلعلىيصص!الوصعوهدا

للقضاءتمهيدا((اردةا))هذهويعزاوالهيتصدواانلعرببئااالعالم

.((عليها

بم!!

-خأ"اعحط.

خث:ةساميمنا،قاهرةر!،لة

أد!م:او!هفلسة"ااطلبب!ما!

الثوريةظيفةوالو،المجردالتفلسففيالغرق

..للفلسفة

-نيسان-ابريلعددةياقاهريةا"اطليعةا"مجلةاصدرت

وا!لم.الفلسفة،لمحق،الجديدملحقهامنالاولالعدد،الماضي

شك،دونيعد،لمصخصصاالمل!قهذااصررارفيالتفكيرمجردوار

احوجنحشجادة"ثقافيخطوة،متحققعملاىاالفكرةتحويلبعد

جديةستظل-ديتهااننخنقد،ولكت...الانءلثيلآهااىانكونما

وا!قساميةالعقليةاحتياجاننا؟لمبةعنالبعدكلبع!يدة،"مجردةا)

ابتداءالمل!!5ذاعليهسيسعيرالخهـالذيكاناذا..الحقيقية

والعلم.الفلسفةملحقمنالاولالعددهذاوضمهاالميالاولىللنقطة

ار")فلالصحت،اذ،الاؤلعلىكاملاعامايمتدسوفالخطهذاانيبدوو

اتفقوا!د،المل!!شكلفىالطلإمةمجلةناقشتهمالتينوعلماءنا"

التكبولوكليا"قضيةانعلىواتفقوا،عامكلرئيسيةقفهيةطرجعلى

العددحي!ة4ا!تءقولهماحدع!..7191عامقضية!ط"انوالاف

ا(لمحق؟هذا،حاذا:عوالىح!تتقديمو"ااو،الاول

لان،اكأوبر6:حدثينكانالسببانبقولهاالا!تتاحيةوتجيب

"موكغ(،الاءبرحقيقةفيانهثبت،"محالا)،!بدوكانماانهيدلالننه

الثاف!والحدث.المصريالانهانبفضلممكنالىالم!التحولوفد

سبتمبرفيفارنافيعقدالذيعشرالخامسللفلسفةا!الميالمؤتووهو

كان،للفلسمذ!ةعشراخاءسىا&(برا1،تمراه!اانوبط.7391عام

منالانص،نوءكانة،والانساناتكنولوجياوااملمماةقضبحوليدور

ال!ررئينمدارهوالانه،نفاناذن6كنواوصيةوالونالملميةالثورة

مقدمتمينمع،جعلتهمااننبئاا،بت!ماالرابطةهيوهذه..ومحورهما

د!صاسبي!الذي،ا(لم!ق5داهي،عليهاالاجابةاو،هانتيجهلقضيه

!ا-فىااصيكونندريولا.."الازسص،نوالتكنولوجبا))عنكاملاعاما

اكتوبر6صنعالذيالمصريالانسطنعن/1،و،لياالحولىفيأبثالحب

بالطربقه،مجرد،فلسفبمسعامبوجهوالانسار1كئولو!،اءناًم..

درقعةبينالابص،ريرددونوهمؤارناء!قمبرفةفلاسبهاتحىتالت!ه!ا

لازضمانهمجسدة5صورةعنبحثابلغارياجبالوحضرةلاسوداال!حر

هيمجررةبقواوجه،ا،نسانهذاءلاقةكلتوبرحثا،ذاكالعاما"لجرد

.؟وعامةالاخرى

نحنكصابر،لنمهبه-الصجبريدمسنالنوعهذاعقمعلىوالمثال

لراه-ع!ولئاوير،ؤمم!لورهامنالاسننفادةؤمباوالجادإنال!لممهفةقراء

الدكتوركت!االيافتتاح!قهفياو،الاولالمعدداخاصاالتقديمفبم

ا(لمحق.علىالمشرف،وهبةمراد

،والانسانال!تكنولوجياقضية"انيثبتوهبةمرادؤالدكهور

العالصقى!الثووالصسهداؤم!ال!ورةثلافيقىبحكم،العلمرقفيةهي

عبارةانهوالافوىوالدليل.ألاجتهاعيةا.ورةواالتكئواوصجةوالثورة

تقريروفي،هامفرنسيكتابفيدتوه8د.الننكمولوصبئالثورة"

ململأ"قي*!/اعنتصررنقلةالمجردالعتلوبض!ل..)إ(ارو!يةاكثراءري!ي

سؤالايطرحالأمريكياقىفريرهذاانبؤوو"،ةبل!"بمايروطهاماتبيناو

ونتابعه؟التليفونمنكورلةاكثرالالكتروزيالحاسبهل:"جوهريا"

المفل))يقولاذاروؤالهذا"جوهرية1)منتعجبنا.نسىانبعد

افتناحببةفيازيادةالىالضقر.بريشيرذلكعلىللاجابةانه،"الم!جرد

56عى،مالى47عاممنمإهوسةزيادةءلآ1طافيالامريكيالانسان

الاتاعنطيق!ثم.7،91الى1291ءنواتالسنلانتاء!يةبالبسبة

يالحالهبتلكاوبااةلميفونالفترةهذهعلا!لأفما...الاسثلةطرحعن

جاءتام؟التليفونبمببالانتاجيةقلةكانتوهل؟ءالالكتروني

ال!م!ئلت!علىالابرإلأبةجاءتان)؟الالكترونيال!السببىببذياد.لها

نابكمةاقتفتا-لمبااو1جاببالاهذهافلسفيئافيبىالفضولية

نايئا!لمه"االملالىفةمناتوؤعانيذلك..4الاس!ثاهذهم!ثلاطرح

الانسمانانناجيةريادةقنلظاهرةلمثلا!ها،سيسياكلا:اىيقولوا

الحاسباوفنليفونايكونانيمكنولا،عببهدرواسبابابعم!نهمجتمعفي

ا!دظواهرمنطاهرةاو،الاسباباحدكلنجزئينمناكبرالالكتزوني

(..الاسبالبما

!-فىهمثلىبطرعيابهلا،الفيلسوفى!"المجردالعقل"و!كن

هـ-رزهمطلقا،انجرىهوةاىايقفزفهو،عليهابالاجابةولا،الاسمثلة

ادنهامعنالناتحالصناعياكثطاما?في))عنالجاهزةحكامهاالمرة

وا)تكنولوجيةالعإميةالثورةءلمىالمنرتبةالاثارءواكبةعن)إ(الراسسمالي

ا؟جمبراالمن!طةء"كتاب"ةدمةفيو3اذ).00رري!رناطهقااعلىاترقيكأا

بشهـكلاشارانه،جاروديروجميهالماركسعيللمفيلسهو!"للمرثنمراكية

،"ءالفضمجالفىالامريكياضفوقامعزىعنالبحثضر)ورةالىما

..بمالسب!تبداواالسوفيتانرغم،مضمارهفيالسرفي!يواننخلف

ب!(،اصأرأسه!ااالنظاعالمتواهـعنالصناعيالنطم"هذانجعذ!اذا



هـنالاشارةهذههرول!س؟التكنولوجيبالتركيزالسبقاستعادة

الىللتنبيهءح!اولةهيوانما،نظامعلىنظاملتغثعيلمحاولةجانبي

مىنوهبةالدكوريستمدهماغيراخرىاسبابعنالبحثفرورة

يدهاولجرعموميتهالشدةعبكةاصبحمت،وعامةعنتيقة"نظرية"السببى

يقول(ال!يقيةالاسبابا،تطورالواقعيفرزانقبلاطقتولانها،

مالي!ةالرأسالانتاج!اتتخلففييكمنالسببان،وهبةالدكتور

..العكنولوجيةالثورةتقدمهاالتالجديدةاًلانتابم!ىايعتيمابعن

!-!.."!كيف"اكنو،عامبشكلومعرو!ظرفي((!م"وهذا

الن!معنالمتولدالمناءمحيالنطاميكونانيمكنكيف...المشكلة

الانتاجاثواتعنالمتولدةالانصاجعلاكاتاسهميهكبعنهاجزاالرأسمالي

،هـالالاتفالالوات:وهبةالدكتورقالكماالانتاجقولىوليس)

والممالا*تفضف!الانتاجقوىاما،الالك!نرونيوالحاسبكالتلي!ن

طربقعنالاثواتتلكانت!حالذيهونف"النظامهذابئما،معا

الىوتحويله،العله!التقدم،اسننيعابعلىسابقةمرحلة!كلدو*

الم!اضي(هم!او،الان)بالتحديدهيماأعنولوجيتطبيقيتق!م

استيعابعنالصناعيالانتاجيوجهازهالراسماليالنظامعجزمظاهر

الانمابم،ا!واتفيالتكنولوجيالتقدم1عن"تولع!الانتاجعلالأت

الفرصةاكاحةاوتحقيقوعن،الملمتقدماستيعابعنعجزهوبالتالي

ذاته؟الملسالتقدملتحيق

اهـفي،النلسفيالتجريدل!طءمنواحم!لرجةننزله!ا...

يخناجهفقلما،وثنب!ومعاهدهمنلواتهمفيالدلاصفلأأحابهاذا

حسيةاحرالكلاميكونانيطلب.الطليعةمثلشهريلةمجلةفارئو

الواقعية.وبمش!هبواقمهارتجاطااكثريكونلكي

وانما،ار-"الأاهذهاكتبالمجردةالمشاكلقلكفيللفرقيولشي

وان.للفلاسفةنفاا!لفهي،لتجريدافلإلمة،واقعمةمش!اكللطرح

الةلأسفة.غيرمناناسلعموبمنفعااحركتهت

ذانه.االلحقمنمثالناولنستمد

يقول،،(الثالثللعالحالنكنولوجيالبمد"بمنوانمقالفي

اسيابلدان!لاكاالوحيدالعصوكانانهحناملادالمهنرسالدكتور

وءظقشةل!بحث.791عامفيينافيعقده!ندس!اعلميمؤتمره!وافريقيا

الابعادعن:كانبحثهانميلادالدكتورويقول."القشريةالمنش!ت"

البحثوكان.الكبيرةالمساحناتغطيةفيالمطويةللبلاطاتالمئلى

المسنماتمنالاثكالانسبلايجاد!رهمهيابهافمتلدراسةنته!ة

الخرسانةوهي،مكانهافى.المصبوبةالمسلحةالخرسانةمنللتغظيات

هوالبحثهذاوكان...بلاثنافينستخدههازل!ناولانعر!االتي

عنيتحدثالذيكذلكالوحيدوهو،واسياافريقيامنالوحيد

عنالاخرىالبحوثوكل..مكانهافيالمص!بوبةالمسلحةالضسانة

التياي،الصبالمممابقةالخرسانةعنئم،والبلاستبيكالمطثن

عالممنوكاننيشعرت...الطبيعةعلىفقظوتربظادمنعفيتجهز

نقلت...الكهفاهلمعل!تويوصحوتالعالمهذاعنمختلف

ف!الشرق،الانشاءعمالقدةبينيجضىنميةكولةمنكعضومثاعري

مقابلةمنليتمكنالمصنع!يالوفيير(الانتاجيقصد)الالشاءيوفع

ف!البموتفكرةعلىيسىجمروالغرب..للمنش!تالضخمالحجم

..والفضاءللقمرالانسانغزوبعدالانشاءاتاوالبلاشيكمنالنابات

ولا،الطينمنمهـوبمهفييميشفىالماالعالمارباعوثلاالةدلككل

والمحمولةباليدالمخلوطةبالخرسانةننشىءطويلةلسنواتوسنظلزلنا

،(...مكا،هاكلنف!عهاميالكيفعلى"القراونة"قي

عنالب!كهقدرمايكونوو!،فيلسوف!غير،عهندسكعالم

ال!انبحناميلادالمهنسيالدكنورطرح،عامبشكلالفكريةالهموم

مضصار.فيالكميالتخلفجافبو!:المشكلةهذهمنعناهالذي

وفي،واكثييدالمعماريالبنلامضمارهو*نتاجمجالاتمنمعين
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المسهلمحةاخرسانةااتخداماسلوب4جزبوهي،تشظهالت!الجزئية

هيلاداًلدكأيرراىوقدهالمتقمما!صناعيالعالموفيعندناالمممارفي

ثعهـت":بقولهكيفيافارقاذاتهحدفييشكلالصا!تغلفهذااط

احديشكلالك!يالةخلفهذاانشكولا."!خنلفعالممنوكأنني

المتقعم:ال!المينبينالكيفيالفارقذلكوجودعلىالحاصمةالادلة

)!كجصااهار!اذلكهوماولكن.المتخلفاوالناميوالعالم،صنا!يما

و؟بقاتفوارفىام،واحدكيفيفارفىهووهل،التحديدوجهعاى

احدسوىالكميالتفوقاوالتخلفليس،العايىنبينالفروقمن

هىلى:مختلفبشكلالسؤالاطرحانواحب؟طبقالهااواهااشكا

وفبم،الانتاجاول&ب!يالفر!م!ردا،خ!تلاهـهويكونانيمكن

ءطياتلخطمةتنت!ياالنىالعلميةوالبحوثالعلمياهداهـالتحظيظ

ل!ان،بالايجاباجبنااذاانناأهقبلةمراحلاومرحلةفيا،نتابم

5!ساوو-الطاينبينالفجوةاجتيازووسيلةالتخلفحلسالحل

لل!ابانكفلايىجيبرنامحفان:النظريةالذاحيةمنالبساطةبالغة

متلاضةخ!وعدة،عاماسبعينمناقلفيمماثلةفجوةاجننياز

ء-نالاؤلعلىالاو!وبيلارءكفلتالهـخمسالسنواتمشاريعمن

تمسينمناؤلف!بكم!راضخم!وةيجتاز.انالسوفيي*تحاد

المتقدمةالبلدانمنبلد)ةمودالميج!بعدالياباناصبحته!ل.عاماا

منالاوروبيالجزءاوجورجيااواوكرانيااصبحتهلاو،"صناعيا

وا!تكنولوجياالم!و!العالممناءزاءمجردروسيابيلواوروسب(

صءواح!مجردادحبمبعدالياباناصبحتهلبلأصناعياالمتقدم

الجمهـورصاتاعسبعتوهل،ص"عياالمتقدميةلراسماليةاالبلدان

صناعببا؟المتقدمالالثضراًكيالعالممناجزاءمجردالاودوبيةالسوفيتية

الهف-فاوالن!ممنتفعافني"كيفية1)كم))النروقطان

الاجض.،!لةالاظهةاختلافطمنتنهـبعا!تيالدفيةوالفروق،الصناعي

الصورةهـيتوليس،الصورةمنجوانبسهوىالحقيقةدا5ليست

كلها.

طرحهالذيا،وفوعداموما،الفلسفةعنهنانتحدثثعناوما

،،(والانهانالتكنولوجيا"هووالعلمىالفلسفيالطليعةملحققديم

كجردا،ازر"انا"يسبالقطعانه:الانسانهداعننسالاناننبدزر

.داميم"فلشفعيامفهوما"لبيسستبالقطعالهـتكنولوجياانكما

مج!وعهي،السوفينالفلشفيالقاموسيقولكما،التكنولوجيا

وعلأىالطاقةعلىالسيطرةووساللوانسقة،التشبرونظم،الالات

والنظماللاتاوهي،ونقلهاوتسيرهاوتحزينهاوتجميعهاالمعلومات

والحربوالبحثالافتاجاغراضلخدمةابدممتال!والوسائلوالانسهقة

.الاولالمحلفيطبيقيةعملمبةاذنفالتكنولوجيا.الخ.اًلخ..

واساليبوسائلفيحضورهاخلالمنالانسانفي!لرشكلاوهى

كلناومباشرة،تاثيرهاخلكلومن،وال!تفكيروالحربوالبحثالانتاج

لمجت!هعوالاخلاؤيةوالفكريةالاجتمابةالقيمفي،الحضورذلكطريق

مجالاتفيحضورهاطويقعناوممبالثرةالق!متلكمعوتفاءلمها،معين

المكشوفلأ،الذه!نيئاووالعلميةالتطبيقية،المختلفةالانساليالعمل

.ااتنترةلخفيةااوالظاهرة

فياةكنولوجباتائيرعننقحثاننستطيعلااننايعنيوهذا

التكنولوجياتاثيرعن-فلسفيا-نبحثانعلإناوانما.مجردانسان

بعينها."حضارة"انسانفيوبالننالي"بعينهمجتمعانسان1)في

فةلفلاسااويونالفرنسالمفهـرونيف!لوكما،الضيقةفيمعناهوهدا

همذا9ممبمانكفان،السو!يتالنظريونالباضوناو،الامريكيون

الف!واكثفحدثونتعقدالذي،السيبرناكللمقي،المعقدالصر

نكف!انيعني،المتزايدالقديمالتعقدذلكمكانكلف!الانساني

لاالذيا*شبيبالشأملاحقاءوعن،المجردالنفلسفعنالممرهذا

بطريقةالتفذياعنيوبوضوح)ا،،ضيالقرنكتاباتباوراقالايتغتى

كبتاا.ئيالثوريةلسياكسييةاالمؤلفاتمنا،نظريةالجملعلىالفثران



ال!تاريحيالمغزىلاكنشافاو،ب!ه،هاابخنه،عهقيورواشلفاهالجةاساسا

،محعدةتاريخيةمعطياتضوءوعلىورددةظرو!فياخرىلموافف

ملابساتهاعنللانسلاخقابلةغيوخاصةمه،نبمك!صطال!تحتى"معنأ

.(مختلفةوملابساتتاريخيةمعطياتظلفىاواستخدامها

منمعينسستوىمشتكنولو-ياتأئيرعنالفلسفيالبحثان

كتابةعننكفانيهءط،بعينهماوحضارةم!تهعانمصءنكي،التطور

الابرلالمددفيزفراه!االميالمقالاتهذهنوعمنع!ناوينذاتمقالات

،والانسانال!كنولوجياؤضف!ية:ذوعمن.الفلسةطالطلإعةملحقمن

الدوانمماتدوراو،تعريفمحاولة،اأءتمعفيالتكنولوجيااو

العلصيوالبحثياالت!ولوصافى،النكنولوجيا؟ال!ضمع!مرؤكماالانهأنعية

...الوصولواذفاقالفلىفةغيلمببين

بشكلالمظلراو)العلميالمفكروءوعكيفيمةتجسدمقالاتكاهاهده

ا*ترارطريقعن،المجردالتاملفحمي(العفهجةبالفلسفةبآخراو

ثون،جديدةاحكاماطلاقفيايىهاات،والاستناااوتطبيق!ثائه"احكام

ومحللةومنظم-ةمجمعة6مهـحددةمعلوماتايالىالاست!ادمحاولة

ظاهرةثمةكانانأوتشملهاالمدروسةبالظاهرةحي!،اصيلبىكل

طرحاقغصيتهطرحفدالكاتبكانوان،العظو!نتلكمثلعليهات!ل

"معلوماته(ايةعلىالمقالاتهذهمنايفي،عثرلن.(صحيحاعلميا

والدكاترةالاسا+لذةاليهااسمتندالتي"الةشابات"انرغم،تقريبا

الماديةلم)او،،نجلز"الطبيعةفيالجمل))نوعمنكتابات،2اختابا

راس"منالاولالجزءاو،للين!ن"التجر!بيةالمفديةوالنزعة

الخ،..لبليخانو!"الماديةتارئه!!ه!مقالات"او،لماركس"المال

الهائلةمؤلفيها!وةخلكلمنالالعظيمةاالفلسم!يةؤيمتهاتكغسبلم

صاكلحصرومحاولة،بحهثهمبوضوعالكاملةالمعرفيةالاحاطةعلى

وتنظيمها،الموضوعبهلىاا(تعلقةالقيمةذاتالم!لموماتءنحصرهيمكن

والهـجزئيالكليلننحليلواخضاعها،وصارمواضحمن!جيتقفبم

الالصاسيةالفرضيةمعتتفتىاتيالنهائيةالبتجةالىالوصولبهدلى

علميين""اًلكتابهدؤلاءكانولما.عملكلفبمالمطووحىةالتغهء4او

هذافياليهتوصلواماانيزعموالم!-منهمواحدولا-ؤ،نهـبم،حقأ

توصلماضوءوعلى،بالتقريبالا،!يهالخيطابلأصلكلوالوضوع

.الموضوعبهذاتتعلق(،معلومات"من-لخا!ى1و!ل!هم!يعالم11ا)يه

يستخدءونحقا"مفكرين"كانواانهمنقولانيهكنناالشكلو؟هدا

والالسمتف!ادسلفاالمعروفةالاحكاملوكفيوايسالشنكيرؤ!ادمفتهم

يكونوالم.الكتهـلاليب(لفقهاءجديدظءفىئيةاصمكامالألأ!فئاليلا

وعلمو-"س"واقتصادواجتماعتاريخعاهاءكانواوانما"فلاسفة"

،(ظاهرة"كشفبهدف"تفكيؤهإ)منهمكلربطوقد..وفلىفة..

يكونانحقاالممكن.ناصبحولذلك.محددةوباريخيةاجتماعية

منواصبح،الالسنةذربيقهـعداء!ئرةوليس"عملا))لفكيرهم

الثوريةالطبقاتايديفياس!لمحةتفكيرءـمنتائحتكونانحقاالممكن

التيالمحددةوالتاريخيةالاجتماعيةالظواهر"تغيير،)قيء"سنتخىمو،

الم!رونهؤلاءاسننطاعولذلك،بالذاتتصيرهاعم!ةفياانمم!و

ناهـهماييحاولولم،هذه"الت!-و"عمليةيقود،ااناذوريون

مفنوحة.مكتبات)طولامغلقةاكاديميةفيبالتفسفنغسهيعري

السلاحهو،اف!وريالسيالسيالفكريأ)!لفي((!كجهم))واصبم

!ايفرضوالذين،اخرىبلدار.!ريايديجمطوضمحوهالذي

يقنرضوالذين،مخ!تلفة،بملابساتون!ريخيةا!تماعيةبظواهرمرتبطون

،والمعلوماتالمحددةالوقائععاىالاعتماد(،!،بم"منيس!فصدوااىفي!كل

لفاملةمعرفةالىااستنلاوتحليلها،الأوقائعهذه!نوالمنظمةالمجتمعة

اوله!دا:ائنينبهدفين،ككلالانسانيانتاريخكةل!العامةبالقوانرهن

تاريغيةظاهرةكلمعالقوانجبنهذه.ل!نخذهاالتي7المهورةاكتمتمافهو

التاريخيةالاجتماعيةالظاهرةمع،وبالذاتجديدةلم"وحضارواجتماعية

تحويلكيفيةعنالبحثهووثان!يهما.بهاهميرتبطو!اكيالحضارية

حركةقوانينتهخذهالديودانىعلبهدهـالظاهرةادؤيقةا41ءوفة

فيها،الاجتماعيالننغبر!ةايديفيعطيسلاحاًلى،هعهاالنناريخ

مناظراتهمفميستخدمونهاالمثقفينعقولفينظريسلاحالىوايسأ

لاهميةابنفستتمتعلافانها،لهمصروريةكانتوانالتي-الاكاديمية

ماوهو)للجماهيرالتثقيفيالعملفي،الاكاديمياتاسوارخارج

وا(الطليعةمثلشهرلةمجلةفيمتخصمىمل!قو!لفةانهنتصور

الملحقهذاياتيالذي،عامبشكلالجماهيريالسياسيالعملفي

ينفصل.لامنهجزةايكونلكي

المثتودانا

يول!فالحاجالله!ب:الخاصالادابمرالىلمن

ال!نسابم!جبن

نيسمانثصخدلابهجتنيالتيالثقافيةالظواهراًجملاحدى

لكتابوا،السودانيبال!ابخاعىمهرجاناقامةالمافهـي(ابريل)

الثقا!وزيرمننجوجيهاملاالفرةنشاتوقد.عامةبصورةبيالر

لرعايةالؤميللممجلسرئيساالوقتن!افيهوانىيا،والاعلام

وفد.سنواتللاثقبلانشىءجديدمجسيوهو.والفمونالاداب

ساحةفيافيمحيث،دقببقالأمحقماتنفيذالكتل!امهرءانفكرةنفئ!

.!رمانبامالشريفالنبويالمولد

والتيالحكوميةالمؤسساتالمختلفةباجن!ننهالمهوجانفياشترك

بينومن،العديثهوالنثعرالتالهفحركةفيوافربنصيباسهمت

:ا،ؤسمسهاتهذه

انتإجهعوضالذي،والفنونالادابلرعايةا)قوميالمجلس)1(

وكذلمك،والشبابللشيوخالشعرودواوينوالدراس!الكنبمن

القعص.منمجموعات

المتخصصةالدارو!ا(التربيةوزارة)التربويالنشردار)؟(

الدارهذهاستطاعتوؤد،،شئبنوالتالاطةالكتباصدارفيعادة

المكنباتاضخممنتعتبرللاطفالومكمعفةجيدةثقافيةمكتبةتةكمان

الوبي.العالمفي

ثورمنب!ورهاوهي،الهخرطومبجامعةوالنشرالت!اليفدار)3(

الكتبمنع!نوانا)08(حواليالانحتىاص!رتوقد،الجالةالثشر

سودأنيين.مؤلغينباقلامالمختلفة

فىعرضوقد،والاوقافالدينيةللشئونالاعلىالمجلى)((

منشوراضهبعضوكذلك،الدينيةواقبالمصاحفمنكأءبراجضاحه

الديني.الجانب!يخرجهاالتي

واكثر،ل!يفللظررو!انيةاالدار،الخاصالقطاعمنوشارك)5(

مختلففيالسهودانيةالكتبباصدارتقوممجتهدةحديثةداروهي

قشزكانهاكر"(بيروت)ثيكتبهااكثروتطبع،،والادباللة،فةفووع

والنشرللطبعكوكالةالخاصةكتبهااصدارفياحكوءيةاالمؤسساتمع

الانتستعدوهي،الخرطومفي!خمةمففلأوللدار.والنؤز"

.جديدةمطابعلاستيراد

وهيسالحديتالفهـردارايضاالخاعيال!اعمنالثننركت)6(

لثوزىكبرىعنايةرتهطي،السودافيةالاعمالبعضبنشرتقومدار

العربية.الكتب

ا،سلاميةللمثوةالفريهالداركذلك،المهرجانفيوساممت)7(

الجديدة.

لهاعد،جذابعرضفيمنشوراتهاالمورهذهجميعقستوقد

.والاعلامالثتافةبوزارةالمعارشق!مص!ل!نيبمفكللاجنحة



فيقى،بالارطالاربعةعنييفماالدرركرهقىبمنب!ع،قد

لاقراءةوتعطشه8!وراليرا!نتزءلمىبرلمهر!شءما.فقطيامإأ-وحةظش!

و)جومار".لقاءاتهاهاكنؤ!طالثقانرفالىاوصولالهبل41نجب!صرتصلمازركط3

3!ا.تؤديمةسنةا-يتق!الثقاؤ"وزارةتكونا،"رجانوبهذا

إخلص-"اةجوياولهـااذكرىفيالش!راءظ"ورهـكبماتاك،اندثرتقد

سفانلأغهر.اللآسيمةا-هـادؤ،تا"ث،برخلالءشي:الثرةالج!ا!ر

.8!ت-بر"لملأآ،،فيعنتهخمههـ،تقلأمهممحليةاداعةاأارة،!هأهماعدت

اغبالاالجو،ورءليها؟ءلىالذياث?ريا4!رجاىا!زرادي!اششكوقمد

يقة!اأعلر!بهنسكتب.وتنهجاب،كهول--وح!،م!الثهاعر4(.!كبيرا

الأ"حى،اب؟لم!-ةوبرحضء،ع،ا*هـير"كأاريقةبالولوفيون"،دماأ*!طجدية

*ءمهنطا(تيالاداءة!ذهاداروؤد.قيالمحليالسودانءبئبالل!جةوب!ى،م

.درلة،ا:!?لصامىيرد،لاسالث،ءار1(!بقردي1،؟محهد11

*لهـيلةخدمه،قدم،ر،!رانجاصاسهءلىؤداأ!رجا.نيكون،هكذا

تظءالالمر،لوؤ!ط،اتبىبتاوالادب،اسودازكبماابال"راثا)ت!ريرفؤدما

رااأفيأرروج!.والاطللاعاءةا؟قرصشك!ة!ررجهجعوؤي.مباكثرة3صرررإءهلآبا

(ا!قعادمة.ير:ءكأإفواالوطة"بئا،تإله"بات3لؤك!،ررو،نالمه!هـ6"*ل!يمت!ر

الاش،!ة.تشحقد"ضهشهفى،لاوءي

،والاعلاماللثق،ؤةلوزارةث*رصوتزوءبرلانايضايفوتناولا

الاء*لا!صاهدعبدالللا،ذتالا!برئا!ت؟،ؤإموالتي"،وجانتنةللحبوكعفى"!

.امةاهذهءلمىللا"سافاورارةااصء،رز*اافىي

((ص:"ا:ءنيذبة!لمقى!!سجءبئ

(اءسا)دورؤأىلمرروقيءجةو(ؤ،رماسى)دورؤير!61االط"ب

***

هـ(صونءنسا(وسمهذا(ال!ومي)السودادجمطأءرحاؤهـم

خرج4م،ءرالت!الملادلمب(حبيبتنب"كأ)مسسحيه-ا!"،سصياتم!نقدم

مهـسرص"صاتعدةك!ح!،الجدبربى3المسربرءلمن3،هالف،لقم!!هالف!

الما?ك!اجراسى:ء:،1يرهقيهـا!ء!ا!!اروءوداى(بئبرحو،ورطيولل4!هويرإ

مسطمى!ةالاذاعةلهؤ!مت؟هاساللل!منتصفمو!-الحواجز!لأ
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القوء!،الممرجا"وؤ!م.(1اهماؤطار)1بصوانحلقةتلاثينمناداعية

الثريكتب..قركاب!لاحاكأربر،،الهكا"الزكلاناحلام)1مصرصية

بالاذاع!كأادراميةاالادمالمنعددؤصكممثلواش!رك..الفا/كما

والهسرحاوو!ي!قىمع!ددبلومعلىصالزوهو،وال*لمةزءونواإرح

ا(وسيقىبمعهدمعيس،صايى"عمله.الاولىالدرجةءنالضقدشعبة-

صيببتي"نبضقى"حيةورسانون،جس"صرا..لدراولانئتء:4،والمسع

.(.والعداءالحاجز)عنوان!،يردةبرسءصرصيهايفأؤ!الانويهءل..

الا)تفات،ت*خ!فئميةظا!رةاشاباهدايعتءرا!توىهذاوءلى

&ؤصديقهاف!الىفولانمنليدلاوا!اك،ا*،9-قىوا،والمه!

ةتستؤ!كأعلمى(حب:ا؟!ه!نجتة)م!سحجةنصلاؤجمهر!اارتكازارززا!ج

تصمى.اصمد?مدبرماللملاستإذلؤص!ليةكوعةمرة"مش0791ءام

قه*ةؤفيصاءكماا!ئساوردانهاقولانوالتطبع(فيوصهراىدعا)

ةوصمبر(اكا!إ)لان،الشكلإ"اكاحية،!ايسفقط،ءه،لالاسخاذ

الموةءوعيةال!ناصيةمنفلكهافيداروانما،الأث!رمنتماماخالية

--دلهـنائارلم"برما(حبيتينبتة)ا-سحبقىاهذهوكهـانت.ا):حتلآ

بالضلبداومخرج،ورسحي!لفكهفيصت،قهاث!اىباؤكدوزة،ش

البتنرية.الرذاللوفضحالسلبياتكتنهففياالأنوظي!ةيةت!ة!نحويخطو

وهي،الاسطوريوبالرمز،لفكرةبا(حببهبتىنبت!ة)مسر-ص4"بأ

وهو(عكاقلأ)الملكفهناك..(لفكرةامصرء)نطاقؤ!عتصنفاسالىا

تغطيةابسبببالكللماتسموؤس،وظالم*،!ل،-يرجمدوفيول-عهـلك

حواصه،يت!لقوطاقيلبنا(الكهنهـة)طريقعنعنهواخفاللااحقارقا

!،ولفاعرالمة)ؤإرماس(و!ضاك،منيعاسهسااجما!يراوبر*يئ.صء"يقيهونو

سالي()الىبهايتوء"التيباشصه(الفرة)يجم!م!الذيوهوالملك

حيثمن!الثوريالوعاء)او،الاتونتمثلاةىاهي،الافييىةوهـرره

ت!عرىوههـئا،الجماهيركتلالاحرالصعيدفهبمأوتقف،والايحاءالتلق!بم(

عوالجافا!ظلومواموالظا،ا،حكومومال!؟3بصن-!قائياالءقالق

عادة:تحا)قيالت!ناؤض،توكل،والص*رواء،وا)صصعادة،وا،تخوم

طرلمثعنلمض؟ميناهذهيجص"!ء.،لفوا(اء..عاروولواالزش،!رسبب!

بثلاثؤ--.تعناولصجمةالس(ةال!تضإرالىيلضاضظقياا!قاطات

"-نتخلولااسطوريةصياةفبعث،(نبتة)مماكة"ننىخصببات

فالوحدةانطق،و/1الوحم!علىوالمحا!ةالالتؤامءعفةوالحصطالامانة

سهلموكياتمنسلوكمنلاكثر،جصمهيد(معاشة)ار*!ة7رهفىوك!*رة

ثوراهمةؤطالمسرصيةصدلمنيسعكسا?لموكاو،ذا،ا!اضرا

وعيتحق!يقفيوالطلي!الحاسمدورهاتقديانيبغيالنهني(الكلمة)

والنمفافى.والحذصةل!زيفاداةنتكو"انءنردلا،الة،س

يريدانهامنياتهوكلن،للنور!قهعنيهير(ة،رمال!أ3،!و

اموهكلامؤامراتمنصول!ميحاكلم!ا)ومدير3،بئ،وا?بئ،*ونواانلنناسى

اما،لحعلاا!"!مونالذين،!ا*!نةوا،اهلهض!داك!ةايحي!ا

كاناقد.)هانىهقى(وظب!4تبلأوواكن،اكظامراسانهبرغم،ا(لمك

التي5ط(سالي)انصينفيالشعب(وعى)ر-قيهثل(ؤارروالس)

وبال!تالي،الكهنةبسلطةللاطاحةتهزها!تيوهيالثهبؤهردزر5

اظالمااجاهلااطكبدورقبإمخير!ومالدي(عااؤ!)ا"ك!لمطة

..الم!!وع

صلإإوهاشممعحدرث

والضاريخالا.ء!ورةعلىارر!حاتكاالهديمة9يوناطاحض،رة"لمنذ))

وامتدادا،ال:إسلقضاياالمعاضهبممةتمءضموناخلالهمامنيىطرح

،المصرحؤناطارؤجممبهاقومماصللالمناصجريبواالمحاولةاثمهغف

وقد،التاريخاو،الا-طورةفلكفيالقادمةتجربتيتدورانفكرت

التاريخية(مروى)ة"رةفيال:لادك!ةانيخاماضا3ءببعضرؤيقرات



دد!القمرمنالنهبممت!هـبوحا،ا،والؤه!ا(:!ىوميرراقبونكانوا

مبته،حانتقداالبلادم!بانعلامه!ذهكون،يعروون!شكل

والتراتيل،والصلواتوالبخورالادمميةوسط،المةابدالى4فيسوقوق

الاحداثهذهنفسطالعتاننياخرىناحميةءن..ارممعاةذبحفيذبحونه

بنفسكأسمطورة(فوحمرسالي)ا!مدمحه!جمالظذالال!كتابفي

شخصشاتاسماءومن،فهـقطالملوكقننلعادةفصةكهفاستفدت،لاسما

الناسوضاياعنيهبرماذدكخلالكلناطرحانوحاولت،الاسطورة

احجبولمالاسطورةعلىالمعقولمناكثرارتكزلمولذلك..امصروا

فيالدراميةالامكانا!الىاضافتهااإسءطاعمنكانموضوعيةظروفا

وثت،وحسبالاسطورةجوهراخ!ذتلى!ارهـليل!ة!كهءلالم!رحية

بينالحرفيالشسبهانحصى.الناسعلىطرحهاردتماهاصيلعليه

ممدومااصبح(حبيبتينبت")ومممرحية(فوحمرسالي)اسطورة

ته؟ما.

تابع:ثمحدي!ثهبدءفيصد-!هاشمالاستاذقالهماهذا

منالمسرحيةاثارتهم!اخلكلمنبتواضعلكاقولانواشنطيع

حققهـتقدانقكي،كمكلةجما!ءرمناورخقطبتهوما،!-وينقاش

،15)عرضتلتال!واالمسرحيةقج!احوفيغم،ذلكبرغم:لك!كبما،نف!كه!

ق!ن)يمسميكبصرم!يطامواجعلىيطفوصغيراشكلازا!تلامرة

.(المسوح

الايجابيةالفنونمنالسودانفيالمسخن!كوقد..اًخرشيء

فيالتغلغلخاصيةيملكبداإصرحااننقولوقد،!لمغايةالضرورية

الطريق،عننبةبدايةفييصوالزالابلتاكيدولكنه،الواقعجوهو

التيالابعادبكهـلهويتهاكتشافقحوب!ؤدةيخطوبالنأكيدوهو

كانتو!ما،المرتقبنموهدصقؤدادرانمنهـافىولودا5ء!وو

الطريقفيخطواًتشءكلرغمانهاالا،ومنننمةبطيئةخطواًته

.الوصول1بافراصأالهـنهاقيفييمشرعما،الصبح

وسعففي..التاريخحرلهيةيرددببغاءلس!تاثطالقولواكرر

نالمسرحهالمعاصرةسمةلاكتسابالدؤوبسعيهؤطا.ممرحيالكاتب

،الاسطورةمناوالتاريخمنيريد!االتيالحطوطعلىفقطيرتكر

الزمنمن.وقفهعنتعبووتفاصيلا-داثمنمايوديضصفثمومن

وكامو،جيروثوانظر)الجاريةالاحداثف!نظرهوجهةو!طرج،المعاعر

،يرننقعرونهذااإثقفينبعضاناعتقداًتصي.(وديروومو-ارتر

احدا،تفيدلاحرفينلهنا!شةيتطرقونو،الواقعحلبةخ!رجويرؤثصوق

علىوالم!رج،الفنقهـضايافيالمثقفينمنبدلوهيدليالذيوعلى

ثون،شاطةنظرةالقاءعليبالقدرةهـ"حاجمونانالخصوص

!كونماابمدتقر-كليةاحكاماصألمرىودون،بعيصبر،نهبحرفيالتشبث

..ا(وضوعيةعن

قال!:اجابالن!د!رايهكل،اسض!مريهوحصفط

اًن..المجتهدةالاقلامبعضضثناءباسنقديوصدلاالى"-بركلس

هـلفبليتخلصا!المسرحيالناقدوء،لىهامةوظيفةالناؤ!وظيفة

مركبفن4سرحفا،المطلوبرهدتاجؤدي،الا/طباءديةس!ةشي?ث

يكونانالمتمرسالمسر!يا!ناقدوع!،متههـد"عرضع!مرتنتظمه

الشموليةنظرتهبعمقيلقيانيستطيعح!تى،وخصاسهابابادهاملما

ككل.المسحيالعهلالواعية

الكوميديةالالواناس!ممرار!ةظا!رةعنالتحطثمجالوؤ!بما

سماتمنبارزةسمةا!حىالذياكهريجيا.هزللوانوا،الها!طة

هاثم:الاستاذؤ،ل،ا-ودانياالمسرح

غاليةارؤيتتلخصا)سعودار؟طاكوكلي*ياالمهـمرحازمةان-

وتصوير()النمطية)بالف!خصيةالنؤاماقع11اليه!الارحهىقدمما

حعيرايفربالطبعوذلك،شاطةلناذجعرض!ونمامصلمودةعينات

ضيفه،اطرفيالكالباوالممثليسجنلانه،الكوميديالفنبقيمة

احم!ااىا!ااق!زمنتقبرالكوعيديااى..م!ننم!اسمتحت

لنفسهـأتاخذارتستإعبالتالىوهي،الاجتماعيةاهيوبانقدعك

الاينهـملنهذاانغيو.السودانفبمالمسرحح!لهـبةعلىا!لموؤما

نماذجو!الك.(ادمطية)باثخإكأالالنزامدائرةدنبالخروج

لاالسعودانيوالمجتمع..والتحليلالعرضتست!الناسمنكثيرة

نابل،(المجالالفكيأفياو(المتصابيةالعجوز)فيكلهينيحصر

بداالذيمجتم!عنافيتمامامنقرضةشبهتكونتكالىاثخص!ياتهذه

سورهـنكسرجزءسقطفقدوبالننالي،الننغييرعتبةنحويخطو

ال!تغيييرقضاياالم!رحيناقسانالملحمنواصبح،القديمةالعادات

ثونماوعمقهذا-بفاعليةفيتشاركانتسمتطيع؟لمورهاوالكوهيديا..

ا(بتذلهـة.السخ!يفةوا!نكاتللتهريحجنوح

غيابمسألةالىوتطرقسناصديقهاشممعالحديثوتشمعب

اورألة:هذهعنفقالالاستثناءممالمحلي(المهمى)

وليحما"دمالسودانياالنص":التعبيرهذااناعتقاديفيس

يحملمسرخقماسبسالىنرممهونحن،المسرحياكص(هحلية)يعني

المتشابكالعصرهراو!لاننا،السواءعليوالعالميةالمحببة-مة

تداعت،قدالعالماقالاربينالمسطفاتفواصلانثومانجداللاهث

منالاخرينبقضاياربطناالتنالقضاياتضاريسوث(بكت،وتقلصت

حدالىومتشاجمهةمتررةومضاورنسماتذاتقضاياوهي،البشر

ايضا.العالموقضايا"قضايانامسرحنايطرحانينهـبغيلذلك..ما

وهي،نرجوهاالتيبالصورةالمسرحيا!نصغياب!لةاما

اننستطيعبالن!بهيدفاننا،،البدايةمشاكلاهماحدىبالطبع

)حمعغا.الانيجابيتهااوفحتالتيالم!إوي!قمعافاةبدل!يل.نتجاوزها

عنام!ا.(وفيرهمخ!لييليوسسف-عايدابييوسف-القا!رعبدالله

وجوديعنيفذلهك،اجنبيكصخليليولف!ودنةوراءالدافع

)المسوثنة(النصوصمنغكلهو!لنصاذاك!والمحليهالعالميةسمة

)تسوش،انتستطيعلاانكجانباًلؤ.ال!مسمةهذهاهميةيؤكدمما

اتعاكمالأ،م!نهعكفيادوفوعيالمعادللهتجدانلوناجنبيانصا

نايونالعالميةالمسرصء،تبعضنق!مماننستطيعالاحايينمنكثيرفي

مضمونها.شموليةاساسعلى،لس!ودنتهانحتاج

المشاكل)دراما(اليالما!!نينالسنتينفيالمسرحازمطافعناما

فان(ذلكوغيرالمكاتبوبميروقراطيةوالطلاقالزواج):التقليدفية

فهنالك،حيويةاكرقفماياالىقجاوزهافياخدقمدالمسرح

وناتعر!هذانفعلنحن"عثوانهاالتي(برايعمر)مسرصءةم!ثلا

المسرءخشمبةعلىفدءتكثمروةمسرحياتفهناكهذهوغير؟لماذا

البياحةأحصان)مسرحيةماالموسهذاخلالوسنشاهد،القومي

الىالننقليدبةالقضايافلكفعنجاوزمممربقىوهي،عايدابىليولممف

ادحب.جديد"آفافط

شعرثواويهن

،الخرطوملهـجامعةالتابعةا!نشرداراصدرت،اثءرجبيةوكللى

منلمجموعةافسو!واوينمنمجموعية-الاخيرةالاونةفي-

المسافهـة"ندا""اوبنالدوهذهبينمن،الجهد!المحدثينالشواء

تصددشهريةمجموعةاوليعتبروالديوان،الشريفقيراب(للشاعر

محهدالدكمورالمشاعر"سنارالىالعولة"انديوئم،الشاعرلهذا

الدكتوراهدرجةنالانبسد،لنسنمنمؤخراعادالذيعبدالحي

من-صدرمجمولحةاولايضاوالديوان،الانجليزيةاللض!ةآدابفى

اخرىمجموعةمعمضتةكواتمنذيقودالذيالشاعره!ذاشعر

مخاضمنف!ابما،الحديتا!معرحركة،الثبانالشعراء.ت

.والاحبا!والرومانسييةاإهخانلةءناًلبهرركلبعيدقومعاناةوتجريب

عبدللشاعر"الليلفيرحيل"ايضاالمجديدةالدواو/نبينومن

مجموعةاولايضساوهي،(ذكرىلأابو)عبدالرحيماحمدالرحيم

الصص!رة!كنبهاالتيالقصائدديوانهفمموقد.لهشعريهـة

.7291س6291بين


